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Informace k výběru a strategii pro MS U23 v 2018 

Termín akce: 27.-29.7 2018 

1. Závodníci musí absolvovat všechny předepsané testy, dle materiálu „povinné testy 

reprezentace 2017-2018“ http://www.veslo.cz/podrobnosti-k-testovani-reprezentacniho-

druzstva-20172018/38700544/podrobnosti_k_testovani_repre_druzstva_v_2017_2018.pdf s 

výjimkou těch, ze kterých byli omluveni ÚT Simonem Coxem. 

2. Na základě dosažených výsledku v tomto testování, které potvrdí úroveň potřebnou pro start 

v mezinárodní konkurenci, budou vybraní závodníci pozvaní na KZ Račice 20.-23.4 2018  

3. Všichni pozvaní závodníci musí povinně splnit limit pro svoji kategorii na ergometru 

Concept2  na jednom ze sledovaných závodů (ČP a MR ergo) nebo při testu pořádaném ÚT. 

Kvalifikační limity na 2km ergometr Concept2 pro pozvání na KZ Račice *) 

Ž    pod 7:17 

ŽLV pod 7:35 (61kg) 

M    pod 6:16 

MLV pod 6:30 (75kg) 

4. Uzavřené KZ Račice 20.-23.4: Kontrolní závody budou sloužit k porovnání individuální 

výkonnosti a pro sestavení posádek pro MS U23. 

5. Závodníci kategorie lehkých vah budou každý den muset plnit váhové limity: MLV 71,5kg, 

ŽLV 60,5kg 

6. Pokud bude závodník vybrán, očekává se, že se bude připravovat v posádce, do které bude 

nominován a pod vedením trenéra, který bude jmenován ÚT. 

7. Je naplánováno, že vybrané posádky budou závodit na MR Essen (12.-13.5.2018) a MR 

Ratzeburg (2.-3.6.2018). Dále je zde možnost závodit ve vybraných posádkách, po dohodě 

s jednotlivými kluby, na MR Račice. 

8. Po těchto závodech ÚT může kontrolně otestovat a případně pozměnit složení posádek před 

konečnou nominací na MS U23. 

9. Po Mistrovství republiky, se vybrané posádky pod vedení jmenovaných trenérů budou 

připravovat na VT směrem k MS U23. 

10. Od posádek vybraných na MS U23 se očekává, že se zúčastní také ME U23 (1.-2.9 2018) a je 

možnost se zúčastnit také Akademického MS 10-12.8.2018. 

11. Závodníci vybraní pro tyto soutěže by měli udržet vysoký standard po celou dobu přípravy a 

během soutěží. Pokud se zodpovědný trenér společně s ÚT rozhodnou, že některý závodník 

tento standard nesplňuje, mohou jej nechat znovu otestovat nebo vyměnit v posádce. 

 

*) Příklad pro vysvětlení: pokud je stanoven limit např. 6:20, pak pro jeho splnění je třeba 
dosáhnout času max. 6:19,9. Čas 6:20,0 už nestačí. 
 

Sestavil:  Simon Cox, ÚT ČVS, 1/2018 
Projednáno:  Předsednictvem ČVS per-rollam, 7.2.2018 


